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Ž a dost o poskytnutí  informace dle za kona c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m 
č. 13/2022 
Č .j.: MJ/33386/2022 
 
Sdělení ve věci žádosti o poskytnutí informací: 
 
Dne 21.06.2022 obdrz el Me stsky  u r ad Jesení k, Odbor z ivotní ho prostr edí  jako vodopra vní  u r ad  z a dost 
o poskytnutí  informace v souladu se za konem c . 106/1999 Sb., o svobodne m pr í stupu k informací m, 
ve zne ní  pozde js í ch pr edpisu  (da le jen „za kon o informací ch“). 
 
Žádost o sdělení: 
 
Klienti se na Vás obrací jako na vodoprávní úřad příslušný rovněž i pro Město Zlaté Hory a ve smyslu zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „106“) žádá 

o následující informace: 

 

1) Eviduje Váš úřad jakoukoliv žádost či podnět týkající se pozemků zapsaných na LV č. 380 v k.ú. Ondřejovice 

v Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o.? 

2) Pokud ano, o jaké návrhy se jednalo a kdy byly podány? 

Ve smyslu otázky označené č. 2) shora Klientka žádá o zaslání návrhů. Tyto návrhy mohou být pochopitelně 

s ohledem na ochranu osobních údajů anonymizovány. 

3) Jak bylo návrhy naloženo? Klienti si dovolují požádat o poskytnutí těchto výstupů. 

4) Eviduje Váš úřad jakékoliv řízení týkající se pozemků zapsaných na LV č. 380 v k.ú. Ondřejovice 

v Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o.? 

5) Pokud ano, jaké a v jaké fázi se toto řízení nachází?  

6) Zabývá se aktuálně Váš úřad jakýmkoliv způsobem nedostatkem vody na pozemcích zapsaných na LV č. 380 

v k.ú. Ondřejovice v Jeseníkách, ve vlastnictví společnosti Farma Ondřejovice s.r.o. a okolních pozemcích? 

7) Pokud ano, jak? 

 
K žádosti bylo sděleno: 
 

1. Poskytnutí informací  
 

K bodu č. 1: 
Vodoprávní úřad eviduje žádosti i podněty týkající se pozemků zapsaných na LV č. 380  
v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách. 
 
K bodu č. 2: 
Vodoprávní úřad eviduje následující žádosti a podněty týkající se pozemků zapsaných na LV 
č. 380 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách: 



MĚSTO JESENÍK 
  MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK 

Odbor tajemníka 
 

 

Tel.: 584 498 151 e-mail: tereza.kralova@mujes.cz  www.jesenik.org 
Masarykovo nám 167/1, 790 01 Jeseník  2/3 

 Podnět k prošetření likvidace odpadních vod ze dne 29. 12. 2021 zaevidovaný pod 
č. j.: MJ/68273/2021 

 Žádost o nahlížení do spisu ze dne 24. 2. 2022 zaevidovaná pod č. j.: MJ/10364/2022 
 Žádost o opakované nahlížení do spisu ze dne 5. 4. 2022 zaevidovaná pod č. j.: 

MJ/17907/2022 
 Žádost o souhrnné vyjádření k dělení pozemků ze dne 31. 1. 2022 zaevidované pod 

č. j.: MJ/05895/2022 
 Ohlášení udržovacích prací – oprava stávajících melioračních kanálů ze dne 

21. 2. 2022 zaevidované pod č. j.: MJ/09882/2022 
 Žádost o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) vodního zákona pro akci 

„Ondřejovice v Jeseníkách – zásobování vodou 13 RD, Projekt geologických prací“ ze 
dne 20. 4. 2022 zaevidované pod č. j. 20622/2022 

 Podnět k prošetření terénních prací ze dne 16. 5. 2022 zaevidovaný pod č. j.: 
MJ/29965/2022 

 Podnět k zastavení terénních prací ze dne 16. 5. 2022 zaevidovaný pod č. j.: 
MJ/25946/2022 

 
V příloze zasíláme kopie jednotlivých návrhů. 
 
K bodu č. 3: 

Podnět k prošetření likvidace odpadních vod č. j.: MJ/68273/2021 byl řešen zasláním výzev 
jednotlivým vlastníkům nemovitostí k předložení dokladů o způsobu likvidace odpadních 
vod. Následně byly zaslané doklady vyhodnoceny. 

Žádosti o nahlížení do spisu zaevidované pod č. j.: MJ/10364/2022 nebylo vyhověno, bylo 
vydáno sdělení dne 3. 3. 2022 pod č. j.: MJ/11837/2022.  

Žádosti o nahlížení do spisu zaevidované pod č. j.: MJ/17907/2022 bylo vyhověno dne 
6. 4. 2022. 

Žádost o souhrnné vyjádření k dělení pozemků č. j.: MJ/05895/2022 byla vyřízena vydáním 
souhrnného vyjádření dne 15. 2. 2022 pod č. j.: MJ/05895/2022. 

Ohlášení udržovacích prací č. j.: MJ/09882/2022 bylo vzato na vědomí. Terénní práce byly 
prověřeny na místě samém opakovaným ohledáním předmětných pozemků. 

Řízení o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) č. j.: MJ/20622/2022 bylo zastaveno 
z důvodu nedodání potřebných podkladů k posouzení předmětné žádosti ve stanovené 
lhůtě. Usnesení  
o zastavení řízení bylo vydáno dne 27. 6. 2022 pod č. j.: MJ/34249/2022. 

Podnět č. j.: MJ/29965/2022 byl prošetřen na místě samém a bylo vydáno sdělení dne 
7. 6. 2022 pod č. j.: MJ/30553/2022. 

Podnět č. j.: MJ/25946/2022 byl prošetřen na místě samém a bylo vydáno sdělení dne 
7. 6. 2022 pod č. j.: MJ/30616/2022. 
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V příloze zasíláme kopie jednotlivých výstupů. 
 
K bodu č. 4 a 5: 
V současné době úřad neeviduje žádné probíhající řízení. Jediné správní řízení, které bylo 
vedeno v předmětné lokalitě ve věci žádosti o udělení souhlasu podle § 17 odst. 1 písm. i) 
pod č. j. MJ/20622/2022, bylo zastaveno dne 27. 6. 2022 pod č. j.: MJ/34249/2022. 
 
K bodu č. 6 a 7: 
Na pozemcích zapsaných na Listu vlastnictví č. 380 v k. ú. Ondřejovice v Jeseníkách 
a navazujících pozemcích neeviduje vodoprávní úřad nedostatek vody. Nicméně vodoprávní 
úřad v rámci svých kompetencí v případě podání žádosti o povolení k nakládání 
s podzemními vodami vždy vyžaduje předložení hydrogeologického posudku, který 
jednotlivý záměr nakládání s vodami patřičně vyhodnotí a na základě posudku vodoprávní 
úřad ve věci rozhodne.   
 
 

2.   Účastenství v řízení ve věci zkušebních vrtů 
 
Jak již bylo uvedeno v části týkající se poskytnutí informací, řízení o vydání souhlasu podle 
§ 17 odst. 1 písm. i) vedené pod sp. zn.: MJ/20622/2022 bylo zastaveno dne 27. 6. 2022 
usnesením č. j.: MJ/34249/2022 z důvodů nedodání všech potřebných podkladů 
k posouzení žádosti ve stanovené lhůtě. 
 
 
 
Za poskytnuté informace Vám neúčtujeme žádné poplatky. 
 
Odbor tajemníka 
Organizační oddělení  
Masarykovo nám. 167/1, Jeseník 


